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Beschermingsgebied BZA 

• Stedelijk gebied 

• Havengebied 

• Waterwegen 

• Spoorwegen 

• Autosnelwegen 

• Tunnels 

• Luchtverkeer 

 



Stedelijk gebied 

• 250 kleuter- en basisscholen 

• 57 secundaire scholen 

• 42 hogescholen 

• 1 universiteit (3 campussen) 

• 82 hotels 

• 60 RVT’s, rustoorden en 

serviceflats 

• 20 ziekenhuizen 

• 21 musea 

• 20 sporthallen 

• 15 schouwburgen 

• 10 grote tentoonstellingszalen 

• 5 culturele centra 

• 2 megabioscopen 

• 25 ondergrondse parkeer-

garages 

• Verschillende shoppingcentra 

en grootwarenhuizen 

• Talrijke monumenten 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/OLV-Kathedraal.jpg


• 25-tal scheikundige en petrochemische bedrijven  

• 52 Seveso bedrijven 

• 9 containerterminals (350 ha) 

• 4 grote raffinaderijen (36 000 000 ton raffinagecapaciteit) 

• 350 km pijpleidingen met diverse producten 

• 6 leidingtunnels 

 

 

Havengebied 



Havengebied 



 Havengebied 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Zicht_op_het_Delwaidedok.jpg


Waterwegen 

 

• Schelde, haven en kanalen (totaal beide oevers 2200 ha) 

 

• 125 km (nuttige aanleg)-oever (langs dokken en 

Scheldekaaien) 

 



Spoorwegen 

 

• Spoorweghaven (belangrijkste in Europa). 
Rangeerstation Antwerpen Noord 4000 wagons per dag 
per bundel. 
 

• Centraal station Antwerpen (+ tunnel Noord-Zuid- 
verbinding). 
 



Autosnelwegen 

 

E313 (Luik) 

E17 (Gent) 

E34 (Brugge – Eindhoven) 

E19 (Brussel – Rotterdam) 

A12 (Brussel – Bergen op 
Zoom) 

Ring (grootste ADR-
knooppunt van Europa) 



Tunnels 

• Liefkenshoektunnel – Tijsmanstunnel - Waaslandtunnel 

• Kennedytunnel – Craeybeckxtunnel - Bevrijdingstunnel 

• Sint-Annatunnel (voetgangers)  

• Brabotunnel (metrotunnel onder de Schelde) 

• HST (Noord-Zuid spoortunnel onder Centraal Station) 

• 3 tunnels onder de Leien (Gasthuis, Blauwtoren en Van Eyck) 
 

• Liefkenshoekspoortunnel 

 

• Pre-metro met 12 stations 

 

•  Toekomst: Oosterweeltunnel 



Luchtverkeer 

Internationale Luchthaven 
Antwerpen (Deurne) 
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Brandweerposten 

Post Centrum 

St. Jacobsmarkt 

Post Zuid 

Paleisstraat 

Post Linkeroever 

Halewijnlaan 

Post Noord 

Noorderlaan 

Post Deurne 

Waterbaan 

Post Lillo 

Scheldelaan 

Post Berendrecht 

Kruisweg 

Toekomst: Post Wilrijk 



Post Noord 

Noorderlaan 

Planning nieuwe 
posten: 
 

Post Wilrijk: 
realisatie 2017 

 

 
 

1. Post Noord 

2. Post Centrum 

3. Post Zuid 

4. Post Linkeroever 

5. Post Deurne 

6. Post Lillo 

7. Post Berendrecht 

 
 

 

 

 



Overzicht 

• Beschermingsgebied BZA 

• Kazernes BZA 

• Een werkdag bij BZA 

• Specialisaties BZA 

• Wat mag je van ons verwachten 

• Voorwaarden en hoe solliciteren 

• Inhoud selectieprocedure 

• Timing 

 

 



Een werkdag bij BZA 

http://www.youtube.com/watch?v=Iw-OKQqRqs4&feature=youtu.be


7u00 | Uitrusting klaarleggen 



7u30 | Aanwezigheidscontrole en mededelingen 



8u00 | Radioproeven 



8u30 | Nazicht wagens 



9u00 | Nazicht gespecialiseerd materiaal 



9u30 | Karweien 



10u30 | Sport 



11u30 | Etenstijd 



13u | Aanwezigheidscontrole en dienstmededelingen 



13u30 | Karwei (bv. controle hydranten of markten) 



14u30 | Opleiding 



16u00 | Sport 



Maar… Op elk moment sterk uiteenlopende interventies 
mogelijk! 
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Specialisaties 

• Adembescherming 

• Autovoerder 

• Industrie en gevaarlijke stoffen 

• Interventieduiker 

• RED-team 

• Seinkamerwacht 

• Technische hulpverlener 



















Profiel 
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Wat mag je van ons verwachten? 

• Afwisselende en uitdagende jobinhoud 

• Voltijdse, statutaire betrekking 

• Goede balans tussen werken en leven dankzij 
ploegendienstregeling + vakantiedagen 

• Basisloon verhoogd met shiftvergoeding en maaltijdcheques 

• Lid Sodipa en Brandweervereniging Vlaanderen 

• Hospitalisatieverzekering 

• Fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer 

• Sportfaciliteiten op werk 

• Doorgroeimogelijkheden tot korporaal, sergeant of adjudant 
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Inschrijvingsvoorwaarden 
 

• Rijbewijs B 

• Gunstig uittreksel strafregister 

• Min. 18 jaar 

• Belg of EU-burger 

• Nederlands 

• Federaal geschiktheidsattest 
– Vrijstelling indien reeds operationeel in dienst bij hulpverleningszone – 

aantonen adhv werkgeversattest 

 

Te voldoen uiterlijk op 30 april 2017 (afsluitdatum) 

 



Hoe solliciteren? 
www.werkenbijdebrandweer.be 

 brandweerman/-vrouw worden 

 
1. Infobrochure aandachtig doornemen (+ noteer data selectie) 

 
2. Hoe solliciteren? 

– Per mail: BZA_brandweerselectie@brandweerzone.antwerpen.be 
– Na de infosessie 
 

3. Met welke documenten? 
– Kopie federaal geschiktheidsattest OF werkgeversattest hulpverleningszone 
– Kopie rijbewijs B 
– Kopie identiteitskaart 
– Uittreksel strafregister  (max 3 maanden oud op 30 april 2017) 
– CV 

 

 

http://www.werkenbijdebrandweer.be/
mailto:BZA_brandweerselectie@brandweerzone.antwerpen.be


 

 

 

Solliciteren kan t.e.m. 30 april 2017 
 

(onvolledige sollicitaties zijn NIET geldig) 
 

Bij vragen of twijfel: contacteer ons! 

 



Ter info: spontaan solliciteren 
 

• Vul het ‘spontaan sollicitatieformulier’ in op 
www.werkenbijdebrandweer.be en blijf zo op de 
hoogte. 

 

• Opgelet: spontane sollicitatie is niet hetzelfde als 
inschrijven op vacature (en selectie). 

 

http://www.werkenbijdebrandweer.be/
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Module 1: Lichamelijke proef 

• Looptest 
– 2400 meter lopen in max. 12 min 00 sec 

• Zwemtest 
– 200 meter zwemmen in max. 6 min 00 sec 

– Schoolslag, hoofd boven water 

– Bij maken van keerpunt mag één zwembeweging of 
sleutelgatbeweging onder water gemaakt te worden (1 arm- en 1 
beenweging onder water bij keren toegestaan) 

 

Slagen voor looptest = deelnemen aan zwemtest 

Slagen voor zwemtest = deelnemen aan module 2 



Module 2: Schriftelijke proef 

• Inhoud 
– Algemene kennis BZA (website, infobrochure, infosessie) 

– Algemeen inzicht 

– Leervermogen (adhv luisterfragment/videofragment/tekst) 

• Voorbeeld: 
– Welke relevante info – dienend voor een interventieverslag –  

kan je uit volgende foto halen? 

 

 

120 hoogst gerangschikte geslaagde  

kandidaten = deelnemen aan module 3  



Module 3: Groepsproef 
 

• Functionering in groep 

• Competenties:  
– relationele vaardigheden 

– attitude 

– leervermogen  

– veranderingsbereidheid 

 

70 hoogst gerangschikte geslaagde  

kandidaten = deelnemen aan module 3  

 

 

 



Voorbeeld groepsproef 

• In het kader van een internationale hulpverlenings-opdracht krijgen jullie 
de taak een brug te bouwen over een kloof.  Aan beide zijden van de brug 
komt een hellend vlak.   

 
• Jullie beschikken over: 

– een aantal kartonnen dozen  
– enkele planken 
– een voertuig 

 
• Nadat de brug voltooid is, laten jullie het 

voertuig langs een van de zijden naar beneden 
rijden.  
 

• Jullie hebben in totaal 7 minuten om de aanpak 
te bespreken, de brug te bouwen en het voertuig 
van de brug te laten rijden. 



Module 4: Psychotechnische proef 
 

• Meerkeuzevragen op een pc om te peilen 
naar: 
 
– Functionering als persoon 

– Competenties: 
• Relationele competenties 

• Taakgerichte competenties 

• Persoonsgeboden competenties 

• … 



Module 4: Interview 

• Functionering als persoon 

• Competenties:  

– Motivatie 

– Deontologie (cfr. kerncompetenties) 

– Kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 

– Relationele competenties 

– … 

• Voorbeelden: 
– Je ziet een korporaal voor zijn vertrek een kettingzaag in zijn wagen 

steken, wat vind je hiervan? 

– Geef je top 3 redenen waarom jij bij BZA wil werken? 

 



Reeds deelgenomen en voor 
module(s) geslaagd? 

• Administratief alle documenten indienen + VERMELDING 
VOOR WELKE MODULE(S) JE VRIJSTELLING AANVRAAGT 

– Vrijstelling kunnen aangevraagd worden voor schriftelijke proef 
en/of groepsproef  

• Iedereen neemt deel aan module 1 (lichamelijke proeven) 

 

• Vrijstelling zijn 2 jaar geldig 

• Initiatief voor aanvraag ligt bij kandidaat!  

 

 



Voorbereiding proeven 
 

 

 

Voorbereiding loont! 
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Timing 
• Trap 1: lichamelijke proef 

– 7 en 14 mei 2017 vanaf 12u00 – zwembad De Schinde te Ekeren 
– Zelf inschrijven via online agenda voor één van beide dagen 

 
• Trap 2: Schriftelijke proef 

– 19 mei 2017 vanaf 17u00  – Campus Vesta 

 
• Trap 3: Groepsproef 

– Juni 2017 – Civiele Bescherming Brasschaat (onder voorbehoud) 
 

• Trap 4: Psychotechnische proef + interview 
– Juni 2017 – Post Noord (onder voorbehoud) 

 
Eliminerend: per onderdeel slagen (min. 60%) om te 
slagen + limiet module 2 en module 3 



Geslaagd! Wat nu? 

 
• Start (betaalde) aanwervingsstage op 1 oktober 2017 

– Eerste 5 maanden opleiding in dagdienst (9u00 tot 18u00) 
– Nadien stage verderzetten in ploeg indien geslaagd voor: 

• brevet brandweerman/-vrouw (B01) 
• aanvullende opleiding BZA 
• bekwaamheidsproef fysieke paraatheid 

– Om stage met succes te beëindigen ook: 
• slagen voor specialisatieopleiding  
• behalen rijbewijs C 

– Stage eindigt ten vroegste 1 jaar na behalen brevet B01 
 

• Aanwervingsstage met succes doorlopen = statutaire 
benoeming 

 

 

 



Opleiding rekruten 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl0tUS14oz4




Vragen? 
 

• (Job)inhoudelijke info 
 brandweermensen 

 
• Praktische info (personeelszaken & loonberekening) 
 HR-medewerkers 

 
Alle info op www.werkenbijdebrandweer.be en 

in de infobrochure! 

 

http://www.werkenbijdebrandweer.be/

